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1. Na embalagem de uma lasanha industrializada, constam as seguintes instruções de preparo: 

 Remova totalmente a parte superior da embalagem plástica. 

 Se o produto estiver descongelado, o tempo de aquecimento deve ser de 15 minutos no forno de 
micro-ondas ou de 45 minutos no forno a gás em temperatura média alta (220ºC). 

Seguindo as instruções acima, Bira inicia o aquecimento de uma lasanha descongelada no forno a 
gás. Entretanto, após 30 minutos de espera, ele perde a paciência e decide então continuar o 
aquecimento no forno de micro-ondas. Quanto tempo será necessário no forno de micro-ondas 
para que a lasanha fique pronta? 

a)  5 minutos 
b)  10 minutos 
c)  12 minutos 
d)  15 minutos 
e)  20 minutos 
 
2. Professor Bob tem duas filhas, Claudia e Luiza. Perguntado em sala de aula sobre as idades delas, 

ele respondeu: “A minha idade quando somada com a de Claudia resulta em 45, mas quando 
somada a minha idade com a de Luiza resulta em 41. A soma das idades de Claudia e Luiza é 16”. 
Qual é a idade do professor Bob? 

a)  30 
b)  32 
c)  34 
d)  38 
e)  35 
 
3. Em um triângulo retângulo a altura relativa à hipotenusa mede 12 cm e a diferença entre as 

medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa é 7 cm. A hipotenusa desse triângulo 
mede: 

a) 9                    
b) 16                   
c) 23                        
d) 25                        
e) 28 
 
4. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo são ( x + 5 ) cm e ( x + 1 ) cm e a hipotenusa ( x + 

9 ) cm. Determine o perímetro desse triângulo. 

a) 24                  
b) 48                  
c) 11                        
d) 36                         
e) 20 
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1. O TEXTO impresso em um bótom, foi escrito em 1986. O governo do então presidente José Sarney 

implantou um plano econômico para combater a crise inflacionária herdada do descontrole 
econômico da Ditadura Civil-Militar. O plano chamava-se “Programa de Estabilização da 
Economia”, mais conhecido como Plano Cruzado. A partir do TEXTO e de seus conhecimentos 
sobre as principais medidas implementadas pelo Plano Cruzado, marque a alternativa CORRETA. 

a) O congelamento de preços teve efeito duradouro na economia, uma vez que a rigorosa fiscalização inibia 
os estabelecimentos comerciais de aumentarem os preços de forma abusiva, o que aumentou a 
popularidade do governo nos anos seguintes. 

b) O Plano Cruzado agradou apenas aos produtores que, com preços fixos, sabiam, de antemão, seus 
lucros, mas prejudicou os comerciantes que não podiam fugir do congelamento e poderiam ser presos 
caso não seguissem o tabelamento. 

c) Uma das principais medidas do Plano Cruzado foi o congelamento de preços dos produtos, com 
exigências de os estabelecimentos comerciais praticarem preços tabelados, o que implicava em 
fiscalização, para a qual o governo acionou a população. 

d) O Plano Cruzado durou até o fim do governo Sarney, mesmo com efeitos desastrosos para o setor 
produtivo, pois o consumidor pôde ver seu poder de compra aumentado diante do tabelamento dos 
preços. 

e) As mudanças econômicas como o congelamento de preços de produtos e aluguéis, a criação de uma 
nova moeda, entre outras, em nada afetaram as eleições de 1987, o que fragilizou o governo Sarney. 

 

 
   
2. O TEXTO 11 é um slogan divulgado pelo governo do general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), 

enquanto o TEXTO 12 é uma charge de autoria do cartunista Ziraldo, de 1970. Relacionando o 
TEXTO 11 ao TEXTO 12, é possível afirmar corretamente que 

a) a subversão ao texto fonte é evidente, desse modo o TEXTO 11 é uma contrapropaganda oficial elaborada 
pelo governo e o TEXTO 12 é uma propaganda-repetição. 

b) o TEXTO 12 foi elaborado a partir do TEXTO 11 e ambos são propagandas patrióticas. 
c) existe conexão textual, sendo o TEXTO 11 uma propaganda política e o TEXTO 12 uma propaganda 

nacionalista exacerbada. 
d) ambos são fruto de publicidade profissional e não possuem relação entre si. 
e) há intertextualidade, pois o TEXTO 11 é uma propaganda oficial e o TEXTO 12 é uma crítica à 

propaganda ufanista do governo. 
 

3. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de 
esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Mas a tentativa fracassou. Além do 
governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como 
as férias e a possibilidade de postular direitos perante às Juntas de Conciliação e Julgamento, 
dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. 

FAUSTO, B. História concisa do Brasil. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial do Estado, 2002 (adaptado). 

No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi 
caracterizada 

a) pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. 
b) por um diálogo democraticamente constituído. 
c) pelas benesses sociais do getulismo. 
d) pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado 
e) por uma legislação construída consensualmente. 
 
 


